
2022 יתקוח טסילק'צ  
ירט ריש יפל )ןיינב לג תיטנטסיסאהו*( סקנאי ביבא  

 

 1 

 ?עגפנ ימ
 חרזא
 .תויוכזה לכ ול תונקומ
 

 בשות
o קוסיעה שפוח י"וח יפל תויוכז ןכו םדאה תויוכז לכ ול תועיגמ. 
o ש"ויו הזע יבשותל תוחרזא תתל רוסא םינפה רשל ויפל -לארשיל הסינכהו תוחרזאה קוח חוכמ לארשיל סנכיהל ותואכז יאל טרפ 

  .ןונבלו ןאריא ,קאריע ,הירוס יבשותל ןכו )םיילארשי םיבושי טעמל(
o תסנכה י"וח חוכמ רחביהלו רוחבל ותואכז יאל טרפ: 

 ."...הלעמו 18 ןב חרזא לכ" -רוחבל תוכזה 5 'ס .1
 ."...הלעמו 21 ןב אוה םידמעומה תשגה םויבש חרזא לכ" -רחביהל תוכזה 6'ס .2

 
 רז

o ותוריחו םדאה דובכ י"וח יפל םדאה תויוכז לכ וילע ולוחי. 
o בשות וא חרזא לע קר לח – קוסיעה שפוח י"וח וילע לוחי אל. 
 
 

 ?עגופ ימ
 

 ירוביצ ףוג
 .)לעופב תטלוש הנידמה( הלשממה םעטמ םקוה :הרדגה
 .ירוביצה טפשמה תונורקע לש )תיכנא( הרישי הלוחת :הלוחת
 
 יתוהמ וד ףוג
 .ירוביצ ףוג ןיבל יטרפ ףוג ןיב דירפמה לובגה וק תזזה ,תויביטמרונ תוילאוד לעב ףוג :הרדגה
  .םואבנטסק .הפיקע הלוחת / תיכנא הלוחת :הלוחת
 :םואבנטסקו ףדורקימ :יתוהמ וד ףוג תעיבקל םירבטצמ םינייפאמ

 .)קוח חוכמ ,תוינוטלש( תוירוטוטטס תויוכמס ילעב םיפוג .1
 .לופונומ םהש םיפוג .2
 .ינויח תוריש םיקפסמה םיפוג .3
 -הקיספב םיגייס
 .םואבנטסקב רגמש .יתוהמ-וד ףוגכ בשחיהל ידכ םיאנתה 3 תא םייקל תבייח אל תירוביצ הרבח §
 .םואבנטסקב קרב .יתוהמ-ודל בשחי ףוגש ידכ תירוטוטטס תוכמס הקיפסמ §

 
 יטרפ ףוג
 :הלוחת

o הקיספב םייקתה אל( הרישי הלוחת(. 
o הפיקע הלוחת- 
 .םואבנטסקב קרב -רוביצה תנקת ומכ םותסש יגשומ ךרד §
 .םואבנטסקב קרב -דיחא הזוחב תחפקמ הינת ךרד §
 .סלוי תיבב רגמשו קרב -מ"ומב ל"ות ךרד §

 :הקיספב םיגייס
 .סלוי תיבב טועימב ןולא .םיזוחה שפוח לע תימיטיגל אל הלבגה -יטרפה טפשמב ןויווש תבוח ליטהל ןיא -
 .יקסנא'זורפב רגיצנד .טרפה תויוכזל הרוכב שי יטרפה טפשמב .קהבומ ירחסמ רשקב ירוביצה טפשמהמ תומרונ ליחהל ןיא -
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 ירוביצ דיקפת לעב
 כ"ח
  :תוניסח תרסה ןיינעל
 ".קוחב ועבקי םיטרפ ,תוניסח היהת תסנכה ירבחל" :תסנכה י"וחל 17 'ס

 
o דיקפתה תרגסמל ץוחמ השענש השעמ לע :תינויד תוניסח. 

 ריסהל הדעווה לש הטלחה ,תסנכה תדעוול השקב תשגהב הריזחהל ןתינ .ש"מעויה םעטמ םושיא בתכ תשגה םע תיטמוטוא תלטינ
 תכמסומ הדעווה .תיפוס היהת תסנכה תטלחה .תסנכה תאילמ לש העבצהל רובעת ריזחהל הדעווה לש הצלמה .תיפוס היהת
 :)תסנכה ירבח תוניסח קוחל 4'ס( םיאבה םילוקישה תא לוקשל

 .תיניינעה תוניסחה תרגסמב התשענ הריבעה §
 .הילפהב וא בל-םותב אלש שגוה םושיאה בתכ §
 .ירוביצה סרטניאב תרכינ העיגפ עגפי אל ילילפ ךילה לוהינ יאו םיימינפ םייתעמשמ םיכילה כ"חה דגנ וטקננ §
 .ירוביצה סרטניאל קזנ םרגי אלש יאנתבו ,םירחובה גוציי וא היתודעו ,תסנכה דוקפתל שממ לש קזנ םורגי םושיאה בתכ §

o התוא לוטיל ןתינ אל .)העד תעבה לשמל( דיקפתה תרגסמב השענש השעמ לע :תיניינע תוניסח. 
 תנידמכ לארשי תנידמ לש המויק תלילש :)דבלב יארקא ןפואב ושענו הדימב( תיניינע תוניסח תרגסמב םיללכנ רשא םירקמ*
  .ןיוזמ קבאמב הכימת ;תונעזגל התסה ;תיטרקומד הנידמכ ;ידוהיה םעה

 
  :תיניינעל תינויד תוניסח ןיב הנחבה
  :)תיניינע( דיקפת יולימב השענ הלועפה םאה םינחבמ השולש -)יקסבולרוג( ןוטלשה תוכיאל העונתב קרב

o םחתמה רדגב התשענ הלועפה םא -)הכלה( יעוצקמה ןוכיסה םחתמ ןחבמ. 
o דיקפתל יתוהמ רשק הווהמ הלועפה םא -תיתוהמה הקיזה ןחבמ. 
o יטרקומדה ךילהתה תא תתרשמו דיקפתה יולימל תיטנוולר הלועפה םא -תויטנוולרה ןחבמ. 

 
 :הקיתאה תדעוו תוניסח

o לו׳חמב קרב -כ"ח לע תויצקנס תלטה הקיתאה תדעוומ תענומ אל תיניינע תוניסח. 
o יבעוזב רואנ -)תרושקתב לשמל( תסנכה ןכשמל ץוחמ התרק ותלועפ םא םג כ"ח דגנ תויצקנס ליעפהל תיאשר הקיתאה תדעו. 

  
 :תסנכל תוריחב ןיינעל
  -ןוקיתה ינפל רבעב

o הכמסה ןיא -טועימב ןהכ .רודריב ןמסוזו טנרגא -קוחב הכמסה ןיא םא םג הנידמה םויק לע תמייאמ איה םא המישר לוספל ןתינ 
  .תישממ הנכס ןיאו תשרופמ

o לש הרקמב קר לוספל ןתינ יכ עבק קרב .ןמיינב רגמשו יקסייב ,ןולא -הנידמה םויק לע תומייאמ םא קר תומישר לוספל ןתינ 
 ןיא ןגועמ היה םא .הקיקחב ןגועמ אל דוע לכ לוספל ןתינ אל יכ עבק רגמש .התרטמ תא שממל חילצת המישרה יכ תורבתסה
 .תואדוול הברקב אלא תואדווב ךרוצ

 
 -לש םירקמב תסנכל תוריחבב ףתתשהל םדא/המישרמ עונמל ןתינ :תסנכה י״וחל א7 ׳סל ןוקית*

o תיטרקומדו תידוהיכ לארשי תנידמ לש המויק תלילש. 
o תונעזגל התסה. 
o יביט -הקיפסמ אל רורט תולועפב הכימת( לארשי תנידמ דגנכ רורט ןוגרא וא ביוא תנידמ לש ןיוזמ קבאמב הכימת(.   

 .)תוימוקמ תויושרו תוגלפמ רובע םג רכוה(
 
 ומצע הרקמה אלא ליגר הרקמב ומכ תוריבס ןחבית אל םש ,ןוילעה ש״מהיבל יטמוטוא ןפואב רובעת המישרמ םדא לש תינטרפ הליספ
  .שדחמ ןחביי
 
 תמועל ,הלודג העיגפ איה ללכב הגלפמ תמקה לש העינמ .תסנכה י״וח תא הבחרהבו תוגלפמה קוח תא םוצמצב שרפל שי -יביטב קרב
  .םיקוחה ןיב לדבה ןיא -ןישח .תילקידר תוחפ איה תוריחבב תופתתשה תעינמ ,תאז
 

  :ידוהיה םעה תנידמכ לארשי תנידמ לש םומינימה תרדגה -םולש ןבב ןיול המלש
o הנידמב םידוהי לש בור םויק. 
o הריגהב םירחא ינפ לע הפדעה. 
o תוצופתה ידוהיל הנידמה ןיב ןילמוג תקיז םויק. 
o תואמצעה תליגמ לש החורב לכה. 
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 .םמתימ אוה יכ ןעוט ידיג* .םואלה תא דגונ אל .תידוהי הנידמ ןיבל ״היחרזא לכ תנידמ״ ןיב הריתס ןיא -ןוסקזיאב ןישח
  
  .ד״לבב יול ,ךילראב לקריט -לסופ אלו רשפאמ ךא הנגמ ש״מהיב ,לארשי תנידמ לש המויק תא תוללושה תויואטבתה רבדב
 
 :כ"ח תחדה ןיינעל
 ןניאש תועיסב תוחפל 10 םכותמ( םיכ"ח 70 לש השקב סיסב לע םיכ"ח 90 לש בורב טילחהל תסנכל רשפאמ תסנכה י"וחל )ג(א42 'ס
  :תואבה תוליעה םייקתהב ןהכמ כ"ח רטפל ,)הלשממב הכימת םיבייחמה םימכסהל םידדצ

o תונעזגל התסה. 
o לארשי תנידמ דגנכ רורט ןוגרא וא ביוא תנידמ לש ןיוזמ קבאמב הכימת. 
 .תפסונ הלבגהב רבודמו תלבגומ אליממ רחביהלו רוחבל תוכזהש עבק גרבלוס .קוחה תויתקוח דגנ הריתע התחדנ ןיראב'ג ןיינעב
 .הטישה לש דוסיה תונורקעב תיתוהמ העיגפ הווהמ אל קוחהש העבק תויח

 
 רש ןגס/רש
 .כ"חל המודב :החדה וא תוניסח תרסה ןיינעל
 
 :םירוטיפ ןיינעל
 -קוחב

o םוי ותואב הנוהכה תקספנ – ןולק הריבעב שיש עבוקו עישרמ ש"מהיב םא –הלשממה י"וחל 23 ס -רש. 
o םוי ותואב הנוהכה תקספנ – ןולק הריבעב שיש עבוקו עישרמ ש"מהיב םא -הלשממה י"וחל 27 'ס -רש ןגס. 

 
 -הקיספב
 -)םויכ םהלש תויטנוולרה יבגל קפס( הקיספב אשונה תרדסהל םרט ש״מהיב ידי לע ועבקנש םירדסה ינש

o מ״הר י"ע ותוא רטפל אלש הטלחהה ,רש ןגס/רש דגנכ רומח םושיא בתכ שגוה םא – )1 יערד( ןוטלשה תוכיאל העונתב רימז 
 .רטפל מ"הרל תורוהל לוכי ש"מהיב ."בייח"-ל ךפוה "יאשר" הז הרקמב .תינוציק תוריבס יא ידכ הלוע

o לולע רוביצה ןומא ,תינוידה תוניסחה ללגב רש ןגס/רש דגנכ םושיא בתכ תשגהל תורשפא רסוח שישכ – )יסחנפ( יתימאב קרב 
  .רטפל מ"הרל תורוהל לוכי ש"מהיב .רטפל הבוחל תכפוה רטפל תוכמסהו ,עגפיהל

 
 :ודיקפתמ רש רטפל תוכמסה לע תולבגה

o הלשממה ירשמ רש רטפל מ"הר תא ךימסמ הלשממה י"וחל )ב(22 'ס.  
o גציימ רש לכ( היטרקומדה לע הרימש )א( – רש רטפל מ"הר תטלחה תוריבס ןיינעל םיסרטניא ינש ןיב ןזאל שי – סקופב קרב 

 הלשממה תוליעפ תא םדקל ידכב קר רש רטפל ןתינ :יוארה ןוזיאה .מ"הר תושארב הלשממה לש ןיקת דוקפת )ב( )הגלפמ
 .)ירוביצה סרטניאה(

 
 )רשל קר יטנוולר( :יונימ יא ןיינעל

o רשל תונמתהל לכוי םדאש ינפל רסאמ שנועו ןולק הב שיש הריבעמ םינש 7 לש ןוניצ תפוקת עבוק הלשממה י"וחל )ג(6'ס. 
o תיתייאר תיתשת ךירצ ,הלשממ רבח יונימ יא עירכהל ידכ םושיא בתכ תשגהב ןיא – )1 יבגנה( ןוטלשה תוכיאל העונתב ןישח. 
o בוליש - תימע .רש תונמל תעדה לוקישב םגפ ןיא )ג(6'ס יפל תורישכ הנשי םא – )2 יבגנה( ןוטלשה תוכיאל העונתב סינורג 

 .תורישכ םע דחי ד״קש
o ברעתי אל ש"מהיבו מ"הרל בחר ד"קש תתל שי ,תורישכ םע דחי ד״קש בוליש– )2 יערד( ןוטלשה תוכיאל העונתב רצלמו תויח.  

 
 ש״מעוי
 :תויוכמס

o תיללכה העיבתה שאר. 
o תויטופיש תוטלחהב ןוטלשה תויושר גוציי. 
o ןוטלשה תויושרלו הלשממל יטפשמ ץעוי. 
o קוחה ןוטלש םודיקו ירוביצה סרטניאה לע הנגהה לע יארחא. 

 
 תיטפשמה ותעד תווח תא ש״מהיב ינפב עימשהל לוכי ;כ״ב וא אוה -יחרזא ךילהב .ילילפ ךילהב הלשממה תא גציימ -גוצייה תוכמס
  .תושרה תדמע תא םג ש״מהיב ינפב גיצהל )ךירצ םיתעלו( יאשר ;ותעד תווח תא תדגונה תינוטלש תושר תלועפ לע תוירחאמ רענתהלו
 



2022 יתקוח טסילק'צ  
ירט ריש יפל )ןיינב לג תיטנטסיסאהו*( סקנאי ביבא  

 

 4 

 ותעד תווח יכ ןובשחב האיבהש רחאל קר תאז .ש״מעויה תצע יפל אלש גוהנל תיאשר הלשממה יכ העבק טנרגא תדעו -ץועייה תוכמס
  .המעטמ ד״וע י״ע תגצוימ תויהל הלשממל ריתהל יאשר םיגירח םירקמב .ורבד תא רמא אל ש״מהיב דוע לכ יטפשמה בצמה תא תפקשמ
 

o יתימאב קרב -ולש תיטפשמה ותסיפת תא גיצהל ש״מעויה לע ,דבלב תושרה תא תגציימ תוטילקרפה וב םירבד בצמב.  
o יערדב אצמ -מ״הר לש תקלוחה ותדמע תא עימשהל םוקמ ןיאו תעצבמה תושרה יפלכ ןידה לש ךמסומה ןשרפה אוה ש״מעויה.  
o יביטקפא גוציי לבקת הטלחהה תא הלביקש תושרהש ךכל גואדל םהילע ,הטלחה לש התויקוחב םינימאמ אל ויגיצנו ש״מעויה םאב 

 תדמע יכ עבוקו ךכל דגנתמ טועימב ארק :גייס* .עדמה רש ׳נ יתימאב ןייטש -יטופישה ךילהב יוטיבה שפוח תרגסמב ,רחא י״ע
  .תויהל ךירצ ךכו ש״מעויה י״ע הגצוי הנידמה

 
  .םירבד םתוא וילע ליחהל ןתינש תויהל לוכי .)ןחבמב לבלבתהל אל לבא ונדמל אל( !כ״מעוי םע לבלבתהל אל בל םישל*

 
 ?םיפקות המ ךרד

 
o צ"גבל תונפל שי קוח תויתקוח דגנ רותעל םיצור םא – הדובעל יצראה ד"היב 'נ לארשי תנידמב טועימב יול :הרישי הפיקת. 
o תוכמס ול המק ,םיוסמ ןיינעב ןודל תוכמס שי יצראה ד"היבל םא – הדובעל יצראה ד"היב 'נ לארשי תנידמב רוא :הפיקע הפיקת 

 .צ"גבל אלו )םיילהנמ םיניינע( יטנוולרה ד"היבל תונפל שי – יסקודותרואה ןוכיתב רואנ .קוח תויתקוחב םג ןודל תררגנ
 
 
 
 

 ?םיפקות המ תא
 

 י"וח לש העיגפו יוניש
 ?דוסי קוח אוה קוחש םיעדוי ךיא

o י"וחל םיאתמ קוחה ןכות :יתוהמ ןחבמ .קוקיח תנש ןיא + תרתוכה :ינרוצ ןחבמ – יחרזמה קנבב רגמש. 
o דוסי קוח תרתוכה תא קוחל תנתונ תסנכה רשאכ -יחרזמה קנבב קרב. 

 
 העיגפל יוניש ןיב לדבהה

o לארשיל רורדב שינייב -דוסיה קוחבש ןשיה רדסהה תחת שדח תעיבק :יוניש. 
o לארשיל רורדב שינייב -דוסיה קוחב עובקה ןורקעהמ םיוסמ ןיינעל הייטס :העיגפ. 

 
 ?םינשמ ךיא
 .שדחה דוסיה קוח תקיקחל רבטצמ ףסונ יאנת הז ,ילמרופ ןוירש שי םא .דבלב דוסי קוח תועצמאב -יחרזמה קנבב רגמשו קרב
 
 ?םיעגופ ךיא

o אוהש שרופמב ןייצמש ,ליגר קוח תועצמאב זא ,תמייק אל םאו .דוסיה קוחב תמייקה העיגפה תרודצורפב -יחרזמה קנבב קרב 
 .דוסיה קוחב עגופ

o דבלב דוסי קוחב ,תמייק אל םאו .דוסיה קוחב תמייקה העיגפה תרודצורפב -יחרזמה קנבב רגמש. 
o יבגל זפומב אצמ :הכלהל ךפה( .יתוהמ ןוירש םהל ןיאש דוסי יקוחב העיגפל תיטופיש הלבגה תקספ אבייל ןתינ -גנונפוהב קרב 

 .)דוסי קוח וניאש קוח
o ילמרופ ןוירש ילעב םיקוחב םג שומישל תנתינ תיטופישה הלבגהה תקספ -ןמטוגב תויח. 
o םייתקוח דוסי תונורקעב אלא םדא תויוכזב ןד וניא רשא י״וחל הלבגה תקספ אוביי ע״צב הריאשה -ימדקאה זכרמב שינייב. 

 
 י"וחב הערל שומיש וא יתקוח אל יתקוח ןוקית
 
  יתקוח אל יתקוח ןוקית
 ותויה לע יתקוח ןוקית לארשיב לספנ אל ןיידע( םירידנ םירקמב קר לוחי .תינכות הניחבמ הקוחל םיאתמ אלש י"וחל ןוקית השענ רשאכ
 .ןיראב'גב זוזמ י"ע רכזוה )יתקוח אל
 קרב תא תטטצמ .הרוגס הקוח ונל ןיא ןיידעש םושמ לארשיב יתקוח אלה יתקוחה ןוקיתה רישכמב שומישב היעב שי -ןוא-רבב שינייב
 תידוהיכ הנידמה תרדגהב וא היטרקומדה תבילב העיגפ תרשפאמ אל איהש ןבומב תלבגומ תסנכה לש תננוכמה תוכמסה :ורמואב
  .תיטרקומדו
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 הערל שומיש
o העש תארוה( הערל דוסי יקוח קקוחל התוכמסב תשמתשמ תסנכה .הקיקחה יפוא -ימדקאה זכרמב ןמלגופ(. 
o הערל שומישל יבלש-וד ןחבמ העיצמ -ריפשב תויח: 

 המאתה ,תויללכ ,תוביצי( תיתקוח המרונ לש רכיהה ינמיסו םיינרוצה םינייפאמה תא אשונ י"וח םאה ןחוב :יוהיזה בלש §
  .)ינכות = יתקוחה גראמל

 תוביסנב בשחתהל -י"וח תקיקח לש יתקוחה רישכמב שמתשהל ןיינעה תוביסנב הקדצה התייה םאה ןחבנ :קודיצה בלש §
 .םדא תויוכזבו םיירטשמ תונורקעב העיגפה תדימבו תוגירח

o תומרונ לש הפדעהל םרוג אוהש םושמ תויח לש יוהיזה בלשבש יתקוחה גראמל המאתהה ןייפאמל המיכסמ אל -ריפשב זרא קרב 
 העיצמ .ש"מהיבל ד"קש ידמ רתוי קינעמ אוהש הנעטב תויח לש קודיצה ןחבמל תדגנתמ ,ףסונב .תושדח תומרונ ינפ לע תונשי
 ,תקקוחמ :תויושרהמ תחא לש הימוחתל שולפל ידכ תננוכמה תוכמסב שומיש תושעל רוסא -תונחבומ לש הדימ תמא םוקמב
 .תטפוש ,תעצבמ

o ינרוצה ןחבמב קפתסהל שי ותעדל .תויח לש יתקוחה גראמה ןייפאמל דגנתמ -ריפשב טועימב גרבלוס.  
 

 תישאר הקיקח
 ?קוחה תא ןחבנ יתמ

o תילארשיה טפשמה תטישב גוהנ ךכ -הקיקחה ךילהת םלשוהש רחאל ,תירויטסופ-א -ריפס 'פורפ. 
o תירוירפא תיטופיש תרוקיב ליחהל הקיקחה ךילהב םגפ לש םירקמבש עיצמ -"תסנכה ןונקת לש יתקוחה דמעמה" רמאמב רודנב, 

 .הקיקחה תמלשה ינפל
 
 :וקלח וא קוחה תליספ

o י"וחב הלולכה יהשלכ הארוהל דגונמ רבדה םא קר. 
o םיניד תרימש לש הנגה ןיא םא קר: 

 טועימב ימדק -םיביטימ םה םא וליפא קוחל םינוקית לע םג ,וירחא לבקתהש המ לכ לע לח י"וח : ח"ואהכ י"וחל 10 'ס §
 .חמצב

 .2002-ב העקפו הכראוהש םיניד תרימש תארוה :קוסיעה שפוח י"וחל 10 'ס §
 תתל ןיאש ד"ספ ותואב ןעוט ןישח .תאמינגב קרב -םלטבל ןיא ךא ,דוסיה יקוח חורב םינשיה םיקוחה תא שרפל שי §

 .םינשי םיקוחל שדח שוריפ
o הטישה לש דוסיה תונורקעל דוגינב םידמוע םה םא םיקוח לטבל ןתינ -ר"ואלב טועימבו רטיבואב קרב. 

 
 דוסי יקוח ןיב תושגנתה
 .דוסיה תויוכז ןיב יקפוא ןוזיא עיצמ קרב .תיללכ המרונ לע תרבוג תיפיצפס המרונ -תינולפב רנרוד
 

 םירדסהה קוח
 שומישש דיגהל םוקמ ןיא כ״רדב .תופתתשהה ןורקיעב הרומח העיגפ הווהמ אל םירדסהה קוחב שומישה םצע -תופועה ילדגמב שינייב
 םירדסהה ללכ תא רפהל יושע ףאו ,חתמב יוצמ םירדסהה קוחב שומישה יכ תעבוק ףסונב .הקיקחה ךילהב םגפ הווהמ םירדסהה קוחב
 .םיינושארה
 

 םוריח תעשל תונקת
o הלוכי הלשממה ,תסנכה תא סנכל ןתינ אל ובש גירח הרקמב .םוריח בצמ לע זירכהל תיאשר תסנכה -הלשממה י״וחל 38 ׳ס 

 רשפא – תסנכה תא סנכל רשפא יא ןיידע םא .תסנכה ידי לע ולוטיב דע וא -םימי 7 דע ףקותב היהיש םוריח בצמ לע זירכהל
  .םעפ לכ םימי 7 דע ךירעהל

o לכ .הטישה לש דוסיה תונורקע עקר לע ושרפתיש שי ולא תונקת .הנגהה תונקת לע יתוהמ חוקיפ חקפמ ש"מהיב –רצינשב קרב 
 תקספ םויה ,92 ינפל( יכנא ןוזיא עצבמ .אל םא ןיבו ינוחטב אוה םא ןיב הטישה לש דוסיה תונורקע יפ לע שרפתי הקיקח רבד
 .ןכותמ תוטלחה אלא הנגהה תונקת תא לסופ אל .)הלבגה

o הלשממה י"וחל 39 'ס יפל: 
 .םוריח תעשל תונקת ןיקתהל תיאשר הלשממה §
 .רשל ליצאהל וא ,ומצעב יאשר מ"הר– הלשממה תא סנכל רשפא יא םא §
 .םוריח תעשל תונקת ינפמ וילע ןגמה גייס קוחב ןיאש דבלבו הטלחה ,הנקת ,קוח לכ תונשל תולוכי §
  .ערפמל השינע ,תואכרעל הינפ :עונמל תולוכי אל םוריח תעש תונקת §
 .םדאה דובכב העיגפ ריתהל תולוכי אל §
 .תונקתה תנקתה בייחמ םוריחה בצמ םא קר םוריח תעש תונקת ןיקתהל ןתינ §
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 .ךיראהל ןתינ ,םישדוח השולש דע ןפקות §
 .קוחב וכראוה םא אלא ,םוריחה בצמ םויס רחאל םוי 60מ רתוי אל ךא ,ןפקות םויסל דע ולוחי ,םייתסמ םוריחה בצמ םא §

o תונקתה חוכ לש לוצינ עונמל ידכ תישאר הקיקחב קקוחל תורשפא שי םא םוריח תעש תונקתב שמתשהל ןיא -זרופב ןיול. 
o יתלב םימחול לש םתאילכ קוח ;רורטב קבאמה קוח ;םיתורישו םיכרצמ לע חוקיפה קוח ;)םירצעמ( םוריח תעש תויוכמס קוח 

 .םייקוח
o איה רוביצהו הנידמה ןוחטיבל הנכסה םהב ,ןוציק יבצמב קר וליעפהל שיש גירח יעצמא אוה ילהנמ רצעמ -המיחפב הי'צקורפ 

 .תואדוול הבורקו תישממ הנכס
o ףוחד ךרוצ שי ךא הקיקחב תינוטלשה תוינידמה תא ןגעל תישעמ העינמ שי רשאכ קר )חוקיפה קוחמ הלאשהב( -יסנשב ןישח 

 .םוריח תועש תונקת חוכמ םיווצב שמתשהל ןתינ ,התלחהב
o יפלקכ םירוצעב שומיש רשפאמש קוח אוה םייקוח יתלב םימחול לש םתאילכ קוחל 7 'ס םאה הלאשב העירכמ אל -ינולפב שינייב 

 .םתונכוסמ תא החיכוה אלא םינכוסמ םהש הקזחב השמתשה אל ןיידע הנידמהש םושמ חוקימ
 

 הנשמ תקיקח
 ?תוכמס ךותמ הנקתוה הקיקחה םאה –תיללכה הכמסהה תלאש

o םדא תויוכזב עגופ רבדה םא י"וחל הריתס אלל םג לוספל ןתינ. 
o ןייטשניבורב קרב -תישאר הקיקחב קר אלא הנשמ תקיקחב ועבקי אל םיינושאר םירדסה. 
o ינרטימב רגמשו ונר'זבב באה ןישח -קוח יפל תושעל הכמסוהש המ קר תושעל הלוכי תילהנמ תושר. 
o הלבגהה תקספב םג ךשמהב( ינרטימב רגמש -תויוכזב עוגפל ידכב תישאר הקיקחב תשרופמ הכמסה תשרדנ(. 

 
  םיינושארה םירדסהה ללכ
  :תושיג 2 גיצמ .םינושארה םירדסהה ללכ לש ותויתקוחל עגונב תויגוס הלעמ ימדקאה זכרמב סינורג

o יתקוח דמעמ קינעהל ןיא םתעדל רשא ידיג תאו ןתוד תא טטצמ.  
o ןתינ -םיינושאר םירדסה עובקל הסנמ תעצבמה תושרה םא ,דוסיה יקוח וקקחנ וב עגרהמ ותעדל רשא קרב תא טטצמ ,דגנמ 

  .תישאר הקיקחב םינגועמ תויהל םיכירצ .לטבל
  .תויתקוחה תלאשב עירכמ אל רבד לש ופוסב
 
 תסנכה לש הנשמ תקיקח
 .ןוטלשה תוכיאל העונתב ןילביר -המוד ךילהב תלבקתמ איהש םושמ ,תישאר הקיקח לע תלבקתמש תרוקיבל ההז תרוקיב
 
 תסנכה ןונקת

o תרוקיב לעפות היטרקומדהו דוסיה תונורקע שרושל דרויה יתוהמ םגפ הליכמ תסנכה ןוקתב הארוה ובש גירח הרקמב קר 
 .תסנכה ר"וי 'נ אנהכב רגמש -תיטופיש

o ידורמנב קרב -הקיקחה ךילה ןיינעב תסנכה ןונקת לש הרפה לשב קוקיח לוספל ןתינ תינורקע. 
 
 תילהנמ הלועפ

o תילהנמ תושר: 
 .ונר'זבב באה ןישח -השעמה עוציבל הכמסה שי םאה §
 .םעה לוקב טנרגא -)םייניינע םילוקיש ,תויתדימ ,תוריבס( ילהנמ ד"קש לעפוה םאה §

o הלשממה י"וחל 32 'ס -תירויש תוכמס ףקותמ תלעופ  :הלשממה- 
 .ןיד לכל ףופכב §
 .תרחא תושר לע הלטוה אל תוכמסה םא §
 .תג תיירקב רנרוד -תירויש תוכמס חוכמ םדא תויוכזב עוגפל ןיא :םיגייס
 דגנ ירוביצה דעווב קרב -תישאר הקיקחב םינגועמ תויהל םיכירצ םה ,םיינושאר םירדסהה תללוכ אל תירויש תוכמס
 .םייוניע

 
 תויוכמס תלצאה

o קלפב אצמ -תלצאומ תינוטלש תוכמסב רבודמ אלש תורמל תוינוטלש תויצקנופ אלמל םילוכי םייטרפ םישנא. 
o יטרפ אלכ( םדאה תויוכז תביטחב שינייב -)הגיסנ תמגמ( םייטרפ םימרוגל ליצאהל ןתינ אלש תויוכמס לש השק ןיערג שי(. 
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 םיירטנמלרפ-םינפ םיניינע
 תויטופיש ןיעמ תוטלחה

o תוניסח תרסה ומכ( תויטופיש ןיעמ תוטלחה לע תיטופיש תרוקיב ליעפהל שי –יסחנפב קרב(.  
o תסנכה לש ימינפ ןיינעב רבודמ ,ברעתהל ןיא –וטאלפב טועימב יודנל.  

 
 הקיתאה תדעו
 .לו'חמב קרב -םיימינפ םיניינעל בורק רתוי הזו תויה ,יטופיש ןיעמ הזש תורמל ,התוחפ היהת היתוטלחהב תוברעתה
 
 םיימינפ םיניינע לוהינ

o דירש תכלהב קרב יפל תוברעתה- 
 .םיירטנמלרפה םייחה םקרמב העיגפה ףקיה §
 .יטרקומדה הנבמה תודוסיב העיגפה תדימ §
o 85 אנהכב ןולא -תילנויצקנופה תוכמסה ןחבמ. 
o ןייטשלדאב תויח -דירש תכלה יפל תסנכה ר״וי רובע ש״מהיב תעיבקו תוברעתה. 

 
 הקיקחה ךילהב םגפ

o ךילהה שרושב העיגפ הווהמה הרומח העיגפ לש הרקמב קר -םיבותכ םניאש תונורקעב הדימע יא לשב הקיקחה ךילהב תוברעתה. 
 -הקיקחה ךילהב םייתוהמ תונורקע תעבוק תופועה ילדגמב שינייב

 .תופתתשה ;תויבמופ ;ןויווש ;בורה תערכה §
o בותכ יתלב ךילהב םגפ ללגב קוח לספנש הנושאר םעפ( תופתתשהה ןורקע תא ביחרמ יקסניטנווקב גרבלוס(- 

 ?הדמע שבגל תורשפאה הענמנ םאה ;?םיעיבצמ המ לע תעדל תורשפאה הענמנ םאה §
o קוחה תולטב לע זירכהל ךמסומ ש״מהיב ,תועט התשענ הקיקחה ךילה תרגסמבש ררבתי םא -ידורמנב קרב. 
o האילמב תואירק שולשב בורב ךרוצ שי םירקמה ינשב -תסנכה לש וא הלשממה לש העצהב רבודמ םאה בל םישל -קוח תעצה 

 ,ךילהה שרושל דרויה םגפ לפונ םאב/םיבלשה דחא רדעיהב .תימורט האירקב םג ךרוצ שי תסנכה לש העצהב ךא ,הדעווב ןוידו
  .תולטב לע זירכהל ךמסומ ש״מהיבו הקיקח רבדל שבגתת אל העצהה

 
 םיינויצילאוק םימכסה

o טיפש אל יטילופ םכסה עובקל ןתינ -בורב ןישח .רנלוב טועימב קרב -םהב ןודל ןכומ ש"מהיב :תוטיפש.  
o תוררחתשהה תכלה תא אבייל רשפא זאו ירוביצה סרטניאל דגונמ תויהל יושע רבדה( םימכסהה תא ףוכאל היהי ןתינ אל :דעס 

 .יקסב'זר'זב ןולא -יתרהצה היהי דעסה ,)ילהנמה טפשמהמ
o הגלפמה לש העצממ קלחב רבודמ יכ ןעוט -דגנתמ בורב ןישח .לטבל ןתינ -רנלוב טועימב קרב :היטרקומד ףקוע ףיעס ןיינעל. 

  .שארמ התוא לוספל היה ןתינ ,תויושרה תדרפהב העיגפ התייה הגלפמ לש העצמב םא יכ ןעוט קרב
 
 

 ?העיגפ שי םאהו העגפנ תוכז וזיא -'א בלש
 
 תולועפ רדס

o היישעל וצ ;יפסכ יוציפ ;הטלחה יוניש/לוטיב ;הקיקח רבד תליספ :הצור רתועה המ הרצקב ןייצל. 
o ׳ג בלש -חותינה ףוסב ךכב םינד :ןתנייש דעסה. 
o םיעגפנש סרטניאהו תוכזה ןויצ 
o תיתקוח תוכזב רבודמ םאה? 

  .׳ב בלשל ליבומ -תוכזה לש דמעמהו םילנויצרה תועצמאב עבקנ -תוכזה לע הנגהה ףקיה §
 הברה תילילש תוכז וזשכ ?)םיעגופ ןיא( ילילש עפומב וא )יאכז םדא לכ( יבויח עפומב תוכז וז םאה -תוכזה עפומ §

 .הב עוגפל השק רתוי
o הפיקתה תליע יהמ? 

 .)תוטרופמה תולבגמל ףופכב( דוסיה יקוחמ דחא לש ןידכ אלש הריתס §
 .)הקיספ ,תינשמ ,תישאר( הליגר תיקוח הארוהל דוגינב הלועפ §
 :הטישה לש דוסיה תונורקע לש הרומח הריתס ךות ןידכ התשענש הלועפ §

 דחאב עגופה קוח לוספל ןתינ ןכ לעו הטישה לש דוסיה תונורקעמ אוה ןויווש -ר״ואלבו לארטימב טועימב קרב
 .דוסיה תונורקעמ

o תוכז לש הלבגה וא הלילש שי םאה 
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o תושר תרבוע תיקוח איהש החכוהה לטנ ,הרערוע תינוטלשה תוליעפה לש תויקוחה תקזחשכ -ןיקזב רימז :החכוהה לטנ. 
 .תוניקת םהש איה תוינוטלש תוטלחהל אצומה תחנה – תוניקתה תקזח -עדמה רש ׳נ יתימא

o יסקודותרואה יברעה ןוכיתב רואנ ?תקפסמ תיתייאר תיתשתו תולשב הנשי םאה :תולשב. 
 
 תונושה תויוכזה
 .תוכזה לש ילילשו יבויח עפומ ןיב רורבל שי*

 
 דובכל תוכזה
 :םילנויצר

o ןלטקב ןהכ -הלפשה תעינמכ דובכ. 
o ד"וע תכשלב יול ,הקעדב רוא -)ירסומ סחי( הימונוטואכ דובכ. 

 
 :דמעמ
 .)יאכז םדא לכ( 4 'ס ,)םיעגופ ןיא( 2 'ס -ח"ואהכ י"וח
 
  :ףקיה

o ןלטקב ןהכ -ףוגה תומלשב העיגפ. 
o הלאדעב זרא קרב ,ד"וע תכשלב יול ,הקעדב רוא  -הימונוטואב העיגפ. 

 
 :תורזגנ תויוכז

o הימונוטואכו הלפשה תעינמכ( ןויווש(. 
o הלפשה תעינמכ ,הימונוטוא( תדמ שפוחו תד שפוח(. 
o ברוחב קרב -)הימנוטואכ דובכ( העונתה שפוח. 
o ןסחב שינייב ,וזמגב קרב -דובכב םייחל ילמינימ םויק.  

 
  :תא ןחבנ הלבגהה תקספ תלחה ינפל .תיתקוח העיגפכ רכות הימונוטואב העיגפ לכ אל -הלאדעב לברא

 .)הימונוטוא( טרפהמ תללשנש הריחבה תוהמ §
 .)הלפשה תעינמו הימונוטוא( ןוצרה תלילשו הייפכה תדימ §

 
 תויתרבח תויוכז
 :דמעמו םילנויצר

o ןהב ןודל איה המגמה הנורחאבו ןהב ונד אל רבעב -ץראב .הקוחב תונגועמ אל הלא תויוכז תונידמה בורב -תויבויח תויוכז 
 ."םייניש" ןהל תתל ףא םימיוסמ םירקמבו

o היונמ תוכזמ תרזגנ תוכזהש לככ רתוי קזח .יעמשמ דח אל דמעמה. 
o דובכל תוכזהמ קלחכ ןהב הרכה – וזמג ,ןסח – תיתרבח תוכזב העיגפ בקע תישאר הקיקח תליספ.  

 
 :ףקיהל רשאב תקולחמ

o ש"מהיבל םיעודי םניאש םיביצקת םילוקיש( תויתרבח תויוכזב הרכהב םוצמצבו יטופיש ןוסירב לגוד -ןייטשניבורב סינורג, 
 .)ש"מהיב דיקפת םניאש םייטילופ םילוקיש

o היונש תיתרבח םלוע תסיפתב תויולת( תיתקוח תוכזו תוכז תויהל תויואר ןניא תויתרבח תויוכז -תויתרבח תויוכזב קלדנומ איג 
 .)תקולחמב

 
 :תורזגנכ ורכוהש תויתרבח תויוכז

o חיכוהל השקש הנעטב דגנתמ יול ,םולשל תוביוחמ תתומעב קרב .תוכזה לש ילילש עפומ קר, וזמג -דובכב םיילמנימ הייחמ יאנת 
 .הב העיגפה תא

o תוכזה לש יבויח עפומ -ןסחב שינייב -דובכב םייחל תוכזה. 
o טיבשב קרב ,ןייטשדלוג ורספב רגמש – תדה שפוח. 
o טיבשב קרב – תדמ שפוח. 
o דמלנ אל( רויד ;ךוניח ;תואירבל תוכזה(.  

 
 .)דובכב ישונא םויקל תוכזה לש בחר לדומ( תוביוחמ תתומעב יול הביבסה תוכיא :ללכנ אל
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 קוסיעה שפוח
 :םילנויצר

o ונר'זבב באה ןישח -הסנרפ. 
o תועקשה ילהנמ תכשל קרב ,ולגיאב רנרוד –)ימצע שומימ( הימונוטוא. 
o לדגמו ללכב ןיול -םיטרפ ןיב תישפוח תורחת. 

 
 :דמעמ
 .קוסיעה שפוח י״וח
 
 .ולגיאב רנרוד -הנגה שי ,ונענ םילנויצרה םא -לנויצרל םאתהב איה הנגהה תדימ

 
 :םידחוימ םירקמ

o ףיסומ קרב .םל -בשחית לופונומ וילע הווהמ איהו הנידמב יולת וקוסיעש םדא לש וקוסיעב תילמרופ הניאש ףא תיתוהמ העיגפ: 
 .תיביטקאל התוא ךופהת וזכ העיגפ לבא –)קסעומ תויהל תוכזה( תיביטקא אלו )קוסעל תוכזה( תיתנגה איה תוכזה בורל

o ותוריחו םדאה דובכב םגו קוסיעה שפוחב םג עגופ דוסי קוח םא -לארטימב קרב רחא דוסי קוחב גרוח קוח לש הלופכ העיגפ, 
 :םא יתקוח גרוחה קוחה

 .תשקבתמ יאוול תאצות איה תורחא תויוכזב העיגפה §
 .תינשמ העיגפה תורחאה תויוכזבו קוסיעה שפוחב איה תירקיעה העיגפה §
 .תישממ אל תרחאה תוכזב העיגפה §

  .תורבגתהה תקספב קודבנ .הלבגהה תקספ תא ליחהל ןתינ אל ,םימייקתמ ולא םיאנת םאב
 
 )קוסיעה שפוח י״וחל 8 ׳ס( :תורבגתהה תקספ

o תסנכ ירבח לש בורב לבקתהש קוח.  
o י״וחב רומאה ףא לע ףקתש שרופמב וב רמאנ.  
o םינש עברא לש ףקות.  

 
 תדמ שפוחו תדה שפוח
 :םילנויצר

o ךכל תקהבומ אמגוד ןה היוויצו תדה -םדאה לש רתויב תוקומעה תונומאה ךותמ היישעמ תוענמיה וא היישע -ןופצמ. 
 :'ג דצ לש הלועפ אל חרכהב

 תדה תווצמ תא תענומ אל ותחיתפ וא בוחר תריגס –ברוחב קרב §
 ןכלו םינברה תעדל דוגינב הקיספה -טועימב דרלגנא .העיגפ ןיא זא םמצעב םיטרוח אל אשידק הרבח –טיבשב קרב §

  .)'ג דצ תנעט תא רערעמ( ןופצמ תניחבמ תדה שפוחב תעגופ
 רנרוד .םהלש ןופצמהו תדה שפוחב העיגפ ןיא ןכלו תבשב רידשתב תופצל םייתדה תא םיבייחמ אל –הירא רוגב קרב §

 .םהלש תדה שפוחב תעגופ םינברה תעדל דוגינב הקיספ -טועימב
o ןופצממ הבחר תוברת –םייתדה תושגר לע הנגהו תדמ שפוח תדה שפוחב ןמטטסו ידיג –תוברת.  

 
 :לקשמו ףקיה

o ןייטשדלוג ורספב רגמש .)יבויח עפומב עיפוהל םג הלוכי( תוברתל תוכזה לש הנבומב תדה שפוח -ךומנ לקשמו בחר ףקיה- 
 .לארשיב טועימ ןהש תוימרופרה תוצובקה לש תוברתב העיגפ

o היישעמ תוענמיה לש ילילשה עפומב קר -ןופצמה שפוח לש ןבומב תדמ שפוח -דבכ לקשמו םצמוצמ ףקיה. 
 
 :תדמ שפוחה דמעמ

o ידיג יפל הנוכנה ךרדה –'וכו תויטרפ ,דובכ תחת סנכנו תעגפנש תרחא תוכז תחת אצמנ בורל. 
o סינכנ .ידיג יפל ןוכנ אל -)תדמ שפוחב העיגפ = "תיתד הייפכ" שיש םוקמ( הירטמיסל םימעפל ןועטל הטונו הדיחא אל הקיספה 

  .)תיתקיקח הירוטסיהמ האצותכ הלפשה( דובכל תוכזב העיגפ תחת ללכ ךרדב
 
  :םידחוימ םירקמ
  .התוחפ וילע הנגההש סרטניא -תדה תושגרב העיגפכ תדה שפוח תא ההזמ הירא רוגבו טיבשב ,ברוחב קרב
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 יוטיבה שפוח
 ."יוטיבה שפוח לש יטרקומדה לדומה"-ב ןייד הנליאו םעה לוקב טנרגא :םילנויצר

o תמאה רקחו יוליגל רישכמ. 
o היטרקומדה םודיקל רישכמ. 
o הימונוטוא –ימצע שומימ. 

 
 :דמעמ

o הנידמה לש יטרקומדה הייפואמ תרזגנש תיעבט תיתקוח תוכז -םעה לוקב טנרגא. 
o הלפשהב רבודמ םא דובכל תוכזהמ קלח -ןלוגב רנרוד. 
o תיתקוח תוכזכ הרידגהל זפחיהל ןיא ,םדאה דובכמ תעבונ תוכזהש חוטב אל -טועימב ןישח* .ח״ואהכ י"וחב ןגועמ -ןלוגב אצמ. 
o יוטיבה שפוחב עגופש קוחב ביכר תליספ( דובכל תוכזהמ תרזגנה האלמ תיתקוח תוכז לש דמעמ לבקמ -2 ירנבאב רצלמ(. 

 
 :ףקיה

o ותרטמ םא ךא הנגה לבקי אוה ענכשל אב יוטיבה םא -ירנבאב רצלמ :גייס* .רתויב הלודגה הנגהה תא לבקי –יטילופ יוטיב שפוח 
 .הנגה לבקי אל ,תופכל

o ותוא אטבל שפוחב עוגפל רשפא התסה תנווכ םע ינעזגה יוטיבה םא -הבלא :גייס* .אנהכבו הבלאב קרב  -ינעזגה יוטיבה שפוח. 
o יוטיבה שפוח לש הליחתכלמ העינמ רשאמ ערה ןושל לע תרחואמ היצקנס ףידענ -1 ירנבאב קרב –ערה ןושל. 
o ירנבאב רצלמ .יוטיבה שפוחב העיגפ הווהמ וניא ןומימ יא -שוג-ובאב רטסיק -יוטיב שפוחל תוכזב תללכנ אל תילכלכ הכימת- 

 .יוטיבה שפוחב עגופ ןכ ןכות ללגב ןומימ יא -שוג-ובאב טועימב ןהכ :גייס* .הנידמהמ םיקנעמ תלבקל היונק תוכז ןיא ףוגל
o רצינשב קרב -הנידמה ןוחטיבב העיגפל הבורק תואדוו לש הרקמב קר השעי יוטיבה שפוח תא ליבגהל ידכ הנגהה תונקתב שומיש. 

 
 :ןוזיא
 :סרטניא דגנ יוטיבה שפוח -םעה לוקב טנרגא .יוטיבה שפוחב העיגפל תיכנא ןוזיא תחסונ

o יותיעה ;םוסרפה תוביסנ ;ףיטהל הטונ יוטיבה םא( תואדוול הברק(. 
o תישממ העיגפ. 

 
 ןויווש
 :םילנויצר

o ילטוטסירא ןויווש–  
 -רלימב רנרוד .םינושל הנושו םיוושל הווש סחי

 .היואר תילכתל ינוש ;יטנוולר ינוש §
 )הלבגהה תקספב תולולכ השעמל תושירדה יתש(

o יתוהמ ןויווש- 
 .רלימב ןהכ גרבסרטש -ןויוושל תונמדזהה תא םדקל ידכ הווש החיתפ 'קנ רצייל תיארחא הנידמה –תויונמדזה ןויווש §
 .בקעמה תדעווב קרב -האצותב ןויווש יא לבקתה רבד לש ופוסב םא תולפהל הנווכל תויטנוולר ןיא –האצותב ןויווש §

 .האצותב ןויווש קידצהל לוכי תויונמדזה ןויווש תומייקתה תאז םע :גייס*
o ליפשמ אל סחיכ ןויווש-  

 .הלפשה תעינמכ דובכב העיגפל בשחית ןכלו ,הלפומה דצל הליפשמ איה םאב ,דובכב העיגפל בשחית הילפה –רלימב רנרוד
o םידושח םיגוויס–  

 ,רסנב שינייב ,יקסנא'זורפב רגיצנד -םינשי םיפיטוארטס קוזיח ללגב הלפשה שי ןיידע היואר תילכתל יטנוולר ינוש שישכ םג
 .יטנוולר ינושל תשרדנה החכוהה תמרב רימחנ םידושח םיגוויסב .בקעמה תדעווב קרב

o הימונוטואה דוביככ ןויווש- 
 הילפה ןיב רשקה ידיג לש תרוקיב* .הימונוטואה דוביכ-יאל תעגונ הילפהה רשאכ –)לט קוח( ןוטלשה תוכיאל העונתב קרב
 .רורב אל םיתיעלו יחרכה אל הימונוטואב העיגפל

 
 :דמעמ

o רלימב רנרוד -הלפשה שי רשאכ קר ,תיקלח הלוחת. 
o לט קוח( ןוטלשה תוכיאל העונתב קרב -הימונוטואב העיגפ שי רשאכ(. 
o ןמגרבב יודנל -הטישה לש דוסיה תונורקעמ דחא אוה ןויווש. 
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 ?ילטוטסיראה ןויוושב העיגפ ןחבנ ךיא
o הלבגהה תקספמ קלחכ היואר תילכת קודבנ- 

 .)שקובמה תחנהמ רהזנ( ןויוושב העיגפ ןיא = היואר תילכתהו יטנוולר ינוש שי םא §
 .ןויוושב העיגפ שי = יטנוולר ינוש ןיא םא §

o הרטמ יעצמא רשק קודבנ-  
 יטנוולר ינושל םא ,תקדצומ תויהל הלוכי אל הרדגהב איה יטנוולר אל ינושל העיגפ שי םא( הז בלשב קיספהל ןתינ ,רשק םייק םא
  .םירחאה תויתדימה ינחבמל םג הרצקב סחייתהל שי ןיידע ומצע ןחבמב* .)הקידצהל קדוצ ןיא זא

 
  תוחרזאל תואכז
 :םילנויצר

o םתחפשמ ינבו םידוהיל תוחרזא( תובשה קוח(. 
o לארשיל הסינכהו תוחרזאה קוח. 

 
 :ףקיהו דמעמ
 -רבעב

o ס״ש תכלה -םרזב תולת אלל ,ןיסולכוא םשרמ ךרוצל בשחנ ל״וחב השענש רויג. 
o טילשב טועימב טנרגאו יודנל -ידוהי והימ יבגל תעצבמה תושרה לש הטלחהב ברעתי אל ש״מהיב ךא ,םושירל תועמשמ שי. 
o רגניזלש קנופ -לארשיב םושירב ובשחיי ל״וחב וכרענש םייחרזא םיאושינ.  
o ןייטשדלוג ורספב קרב -ס״ש תכלה וילע הלח אל לארשיב רייגתהש ימ.  
o ת״מענב טועימב לקריט -עירכהל ש״מהיב לש ודיקפת הז ןיא .רכוי אל רויג ףא -ןיינעל קקוחמה לש הרורב הרדגה םרטב.  
o 2 םייבשוט -ל״וחב וכרענש םיילרביל םירויגב הרכה.  
o הבו׳צגור -)הערכה ןיא םירחא םימרז יבגל( תונברב השענ אל םא םג ץראב יסקודותרוא רויגב הרכה.  

 
  -םויכ
  .ןהדב תויח -תובשה קוח ךרוצל ףקת ,תרכומ תידוהי הליהק לש הרכהב השענש ,ל״וחב וא ץראב ,ירוביצ וא יטרפ ,םרז לכ לש רויג לכ
 
 :)תובשה קוחל 1970-מ ןוקיתל םיגייס( םידוהי לש םהיתוחפשמ ןיינעל

o לע הרימש ;תבורעת יאושינ תובקעב תולצפתה עונמל -הרטמב( םיאכז ויהי הצרא םתולע םרט םידוהי לש םתחפשמ ינב קר 
  .הקמאטסב ןישח -)ןויווש

o ץנימ .הב׳צנירמב תימע -תיאכז אהת ,תובש יאכז לש וגוז תבכ הב תוארל ןתינו ידוהיה םעה םע לרוג רשק תמייקמה הנמלא קר 
  .ןיינעה תוביסנ יפל ושרפל ןיאו ,אל ימו יאכז ימ טרפמה רורב קוח םייק -טועימב

 
  :)לארשיל הסינכהו תוחרזאה קוח( תוחפשמ דוחיא תעינמ ןיינעל

o הערכה ןיא( תינוחטב אלו תיפרגומד תילכתה -הי׳צקורפ .תיחדנ הריתעה ,תינוחטב קוחה תילכת -הלאדעב ןישחו קרב(.  
o וז הקידצמה תינוחטב תילכת ןיאו יתדימ וניאש ןפואב עגופ קוחה -ןואלגב יול.  

 
 תויונמ יתלב תויוכז
 :תורזגנכ ןתוא הלילכה אל/הלילכהש תיטנוולר הקיספ

o ןויוושב העיגפ ללגב קוח תליספ -רלסרב קרב. 
o דובכב ילמינימ םויקל תוכזה לש הרכה -וזמגב קרב. 
o דובכב םייחל תוכזב הרכה -ןסחב שינייב.  

 .ח"ואהכ י"וחב )תרגסמ תוכז( םדאה דובכל תוכזה ךרד תויוכזה תא םיארוק ,קרב תשיגל
 
 :םינועיט

o דובכל תוכזה ךרד םה -יוטיב שפוח ,םיילמינימ הייחמ יאנת ,ךוניח ,תואירב ,ןויוושל תוכזה -דחא דצמ.  
o י"וח שרפל יואר אל -רלימב רנרוד .קקוחמה תנווככ דובכ גשומה תא שרפל שי -תויונמ יתלבה תויוכזב רמוס ללה -ינש דצמ 

 .ןנוכמה תנווכמ הנוש הרוצב
 
 :תויונמ יתלב תויוכז לש הנימ אקפנה
  .תישאר תקיקח הניגב לוספל רשפא יא ,תרזגנ אלו היונמ אל תוכז םא
 )הנידמה ןוחטיב ,ירוביצ רדס ,ביצקת תרבעה( םייתנידמ םיסרטניא ,תושגרב העיגפ :םיסרטניא
 .התבשההו התיבשה שפוח ,תודגאתהה שפוח ,הכולהתהו הפסאה שפוח :תויטילופ תויוכז
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 ?ןידכ איה םאה ,העיגפ שיש החנהב – 'ב בלש
 
 .תוריהמב לוספל הטיי אל ש"מהיבו יתדימו ןזואמ אוהש ןועטל היהי ןתינ ,םיגירח ןייצמ קוחה -רמולכ ,קוחב ןוזיא ןונגנמ םייק םא
 
 ?העיגפה תא ןחבנ דציכ

o *תויונמ ןניאש תויוכז ינפ לע תויונמ תויוכזל תופידע ןיא -ןיידב ןיול.  
o הלבגהה תקספ = תורזגנ/תויונמ תויוכז. 
o הלבגהה תקספב ללכנ יכנאה( יכנא/יקפוא -תיתכלה ןוזיא תחסונ/הלבגהה תקספ = תורזגנ ןניא/תויונמ ןניאש תויוכז(. 
o הלבגהה תקספ = עגופ קוח.   
o הלבגהה תקספב ללכנ יכנאה( יכנא/יקפוא -תיתכלה ןוזיא תחסונ/הלבגהה תקספ = הנקת/הטלחה(. 

 
 תויתכלהה ןוזיאה תוחסונ

o יכנא ןוזיא: 
 .ברוחב קרב -סרטניאל תוכז ןיב בורל §
  .)העירכמ תוכזה דימת טעמכ( םיכרע ןיב הערכה §
 :ןיידב קרב -יכנאה ןוזיאה ינחבמ §

 .סרטניאל ישממ קזנ –המצוע ;סרטניאב העיגפל הבורק תואדו –תורבתסה
 

o יקפוא ןוזיא: 
 .הרשפ רצייל הסננ םהיניב רשפל רשפאו םיווש םישגנתמה םיכרעה םא §
 יכנאה ןוזיאה ,לעופבו ,יקפואל ךרוצ ןיא הארנכ ןחבמב .יכנאל רובעלו יקפוא ןוזיא םע ליחתהל אוה לאידיאה -ידיג* §

  .תוכזה םע רתוי ביטימ
 
  הלבגהה תקספ
   .קוסיעה שפוח י״וחל 4 ׳ס ,ח״ואהכ י״וחל 8 ׳ס
 
 )קוחב רבודמ אל םא יטנוולר( הכמסהה תשירד

o תשרופמה הכמסהה תשיג: 
 תשרופמ הכמסה םגו הטלחה וא הנקת ןיקתהל הכמסה םג –העיגפל תיפיצפס תישאר הקיקחב תשרופמ הכמסה תשרדנ §

  .הפרע ובאב ןמלגופ ,ימואלה דקפמב שינייב ,ןייטשניבורב קרב ,םלב רנרוד ,ינרטימב רגמש -עוגפל
 .הלשממה ידעצ תא הרצמ איהש ללגב ,וז השיג םוצמצל ןעוט ,״קוח יפל וא קוחב דוסי תויוכזב העיגפ״-ב לזג ןרוא* §

 
o קוחה תילכת תשיג: 

  .לזג ןרוא –תשרופמ הכמסה רדעיהב םג עוגפל ןתינ ,תוכזב העיגפ תבייחמ קוחה תילכת םא §
  .הרטמ יעצמא רשק תניחב ידי לע תילכתה תגשהל תשקבתמ העיגפה םאה ןחבנ §

 
o םיליגרה םיללכה תשיג: 

 .לזג ןרוא –םיילהנמ םיללכ יפל הליגר הכמסה §
 

o "השימגה השיגה": 
 .רתוי תשרופמ הכמסה שרדית ךכ ,רתוי םיהובג תוכזה דמעמו העיגפה תמצועש לככ –ימואלה דקפמב טועימב שינייב §
 םירדסהה ללכב הדימע ;תישאר הקיקחמ הכמסה :תוכזב הנשמ תקיקח לש העיגפ תויתקוח רושיאל הז ד״ספ יפל םיאנת 3 §

 .הלבגהה תקספב הדימע ;םיינושארה
 
 הנידמה יכרעל המילה

o ןייזידב קרב –תידוהי הנידמ. 
o תויושר תדרפה -םדאה תויוכז תביטחב שינייב .הטישה לש םייטרקומדה םיכרעה ןוטלש ,םעה ןוטלש – תיטרקומד הנידמ.  
o ןייזידב קרב – היטרקומדל תודהי ןיב המילהו הינומרה. 
o *םדאה תויוכז תביטחב שינייב -תוגירח תוביסנב הרומח העיגפ תשרדנ וז הליעב קוח לטבל ידכ. 
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 היואר תילכת
o היואר תילכתל םינחבמ ינש -ןוטלשה תוכיאל העונתב קרב: 

 ?םדא תויוכזב העיגפ םיקידצמש תילכתה לש םינייפאמה המ §
 ?תילכתה תמשגהב ךרוצה תדימ המ §

o םדאה תויוכזל תושיגר תולגלו תויתרבח תורטמ םישגהל הכירצ היואר תילכת -ןוטלשה תוכיאל העונתב קרב. 
o יכנא( םינחבמ ינש תועצמאב םדאה תויוכז ןיבל סרטניאה ןיב ןוזיאל השירד -ןייטשב קרב(: 

 .העיגפ םייקתתש תואדוול הבורק תורבתסה §
 .העיגפה תמצועו תושממ §

o בושח ירוביצ סרטניא םודיק איה היואר תילכת –םדאה תויוכז תביטחב שינייב.   
o תוכזב העיגפ לש הרקמב .תעגפנה תילכתה לש התוהז רואל הנתשמ היוארה תילכתה תמצוע -ןוטלשה תוכיאל העונתב קרב 

 .ץחול יתרבח ךרוצ וא תיתוהמ תיתרבח הרטמ הנשי רשאכ קר תאז תושעל ןתינ –הבושח
o היואר תילכת הניא תיתעתרה תילכת -ף.ס.אב לברא.  
o םג ןוחבל שי ,תיפוסה תילכתב קפתסהל ןיא ,םייניב תוילכתו ההובג הטשפה תמרב תיפוס תילכת שי וב בצמב -ף.ס.אב ןמלגופ 

 .םייניבה תוילכת תא
o תילכלכ/תיביצקת הנעטל הבוגתכ( ףסכ הלוע םדא תויוכז לע הנגה -ף.ס.אב לברא(.  

 
 תויתדימ
 :תויתדימ ינחבמ השולש

o םידדצה ינשל ןועטל* ?תילכתה תגשהל םיאתמ יעצמאה םאה –הרטמל יעצמאה ןיב ילנויצרה רשקה ןחבמ. 
o ןסחב שינייבו ף.ס.אב לברא -הרטמה תמשגהל תוחפ ינעגופ יעצמא אוצמל ןתינ -התוחפ ותעיגפש יעצמאה ןחבמ. 
o תוכזב העיגפהמ םרגנה קזנה לע הלוע סרטניאה םודיקבש תלעותה םאה -רצה ןבומב קזנ לומ תלעותה ןחבמ.  

 .טלחומ –תיללכ קזנ לומ תיללכ תלעות §
 .םירחא םיירשפא םיעצמא לומ לא ,העיגפ – תלעות סחי תא קודבנ .קירוס תיבב קרב -קזנ תפסות לומ תלעות תפסות §

 .העיגפה לש הכומנה אתלדב רחבנ
 .ינולפב רואנ ,ירנבאב תימע -העיגפה תורבתסה תא ןוחבל ידכב יכנא ןוזיא םג הז ןחבמב סינכהל ןתינ *
 

   :םינחבמה תוינקווד
 .הז םחתמב אצמי רחבנה יעצמאה יכ ידו תויתדימ םחתמ עובקל תויושרל ד״קש שי ,םיינקווד םניא תויתדימה ינחבמ -הפונתב רנרוד

 
 ?דעסה והמ – 'ג בלש

 
 לוטיב
 :תולטב יגוס

o קוחה תקיקח דעוממ = תיביטקפסורטר תולטב. 
o האלהו הז עגרמ = תיביטקא תולטב. 
o חמצב רימז -דיתעב תמיוסמ הדוקנמ = תיביטקפסורפ תולטב. 

 
 לוכי קוח ןכל -תוריבסה תויפיצבו תוכמתסהב בשחתהל שי .תולטבה תריחבב תושימג שי ש"מהיבל -חרזאה תויוכזל הדוגאב גרבדלוג
 .רחא םוקמב לטבו דחא םוקמב ףקת תויהל
 
 :לוטיבה ףקיה

o תויוכזל הדוגאב גרבדלוג .םיגירח שי הז לדומל םג :גייס* .תולטב לע זירכמ קר ש"מהיב -ףקות קוחל היה אל = תטלחומ תולטב 
 .ולטבל ןיא דבלב תיביטקאורטר לחוה קוחה םא -חרזאה

o יביטקא טקא -ותוא לטיב אל ש״מהיב דוע לכ םייק = תודספנ. 
o תוביסנל םאתהב יקלח ןפואב לטבל תורשפאה תא םגו ,תטלחומה תולטבהו תודספנה תא וכותב ליכמ -שימג לדומ = תיסחי תולטב 

 -ידיג* .לבקי אל אלש ימו לבקי קוחה לע ךמתסהש ימ –סינגב ןישח -לוחכה ןורפיעה ןורקע ׳גודל .םימיוסמ םישנא וא תומיוסמ
 .תיסחיה תולטבה לדומב שמתשהל םוקמ היה ,הז ןורקיעב שמתשהל םוקמב

 
 
 



2022 יתקוח טסילק'צ  
ירט ריש יפל )ןיינב לג תיטנטסיסאהו*( סקנאי ביבא  

 

 14 

 תונשרפ
o רדסהה/קוחה ךותל האירק-  

 .רסנב שינייב ,השמ תאילב טועימב תויח -העיגפה תא עונמל ידכ םירבד וב םיליתשמ/םיביחרמ אלא קוחה תא םילטבמ אל
o קוחה ןוקית/וצ/הטלחה יונישל וצ- 

  .קוחה ןוקיתל וצ איצוי ש"מהיב ,ןקותי אל קוחה םאב -רסנב שינייב
 הבחרהה תדימ המ ;?תילכתה תא תונשל ילבמ קקוחמה תנווכ תא המישגמו קוחה ןורקע תא תמאות הבחרהה םאה :םיגייס*
 ?רדסהה תבחרה תולע אהת המ ;?עוציבל הטושפ רדסהה תבחרה םאה ;?תשרדנה

 
 םייוציפ
 .יתקוח םייוציפ דעס רוציל תורשפא הלוע ןכלו )'וכו ס"שק( תובחמ הנידמה תא רותפל הלוכי ןיקיזנה תדוקפ םיתעל :יתקוח/יקיזנ דעסכ
 תרחא ךרדב םלבקל ןתינ אל רשאכ קר תיתקוח הלווע חוכמ ולבקתי םייוציפ –העושיב רואנ י"ע ןודנ לבא לארשיב הרק אל דוע רבדה
 קזנ המרגו חרזאב העגפש המרונ הרצי תסנכה וב םוקמב לבקתי םייוציפ לש דעס .)עגפנה בצמ תא רפשי אל יקיזנ יוציפ וא קוחה ןוקית(
 .ךיפה יתלב
 
 
 
 

 1!!!! הההההההללללללללאיש ףוסל ונעגה וארת קודב 100 הלאמא ונחנא םיחתות הזיא


